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2023. évi intézményi mobilitási pályázat
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Tempus Közalapítvány 

Erasmus+ felsőoktatási csoport



10:00 – 10:10 Köszöntő: Verses István, E+ programigazgató

10:10 – 11:00 KA131-es program

• 2023. évi intézményi KA131 mobilitási pályázat elkészítésével kapcsolatos 
információk 

• Aktualitások

11:00 – 11:30 KA131 kérdések és válaszok

11:30 – 12:30 Ebédszünet

12:30 után KA131-es konzultációs lehetőség azoknak, akik a KA171-es 
tájékoztatón nem vesznek részt

12:30 – 13:45 KA171-es program

• 2023. évi intézményi KA171 nemzetközi kreditmobilitási pályázat elkészítésével 
kapcsolatos információk

13:45 – 14:15 KA171 kérdések és válaszok

14:15 – 14:30 Kávészünet

14:30 – 15:30 KA131 és KA171 konzultációs lehetőség 

Témáink



A PÁLYÁZATI 
FOLYAMAT



A pályázati folyamat

https://webgate.ec.europa.eu/
erasmus-esc



https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc


Az ORS portál

ORS: 
Organisation
Registration

for actions managed by 
National Agencies

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc


Az ORS portál

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc


Az ORS portál



Az ORS portál



Az ORS portál Lehetőleg az intézményi koordinátor legyen 

az intézmény ORS bejegyzésének 

adminisztrátora az EU LOGIN emailcímmel!

Megfontolandó általános intézményi emailcím bevezetése 

(pl. erasmus@intezmeny.hu).

- authorised users



Minden regisztrált intézmény Államháztartáson kívüli intézmények 

• Jogi státuszt igazoló aktuális dokumentum

• Alapító okirat/ bírósági bejegyzés hitelesített 

másolata

• Adószámot igazoló dokumentum hiteles 

másolata

• Pénzügyi adatlap 

• Közpénzes nyilatkozat

• Pályázatonként 60.000 € fölötti támogatási 

igény esetén kapacitásvizsgálathoz 

szükséges dokumentum (a legutóbbi lezárt 

üzleti év hivatalos beszámolójának 

másolata)

Feltöltendő dokumentumok



A PÁLYÁZAT 
ELKÉSZÍTÉSE



A pályázatok elérése

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc


A KA131-es pályázat

Már elkezdett pályázat 

esetén lehetőség van a 

pályázat folytatására:



A pályázati űrlap - Context



Participating Organisation
-> OID



Participating Organisation
-> Profile



Participating Organisation
-> Accreditation





Participating Organisation
-> Associated Persons

LEGALÁBB 2 FŐ

1 LEGAL REPRESENTATIVE

1 PRIMARY CONTACT

1 OLS CONTACT

Olyan emailcímeket 

várunk, amik fél év múlva 

is élnek majd…



Activities
-> mobility activities



Activities
-> mobility activities

Olyan adatokat kérünk

megadni, amit az intézményi

koordináció igényfelmérése / 

tapasztalata alapján reálisan

megvalósíthatónak lát!



Activities
-> Blended Intensive Programmes



Activities
-> EE és ICM várható becsült aránya



Annexes: Declaration of Honour

Nem hiánypótolható, 
ha nem a megfelelő 
dokumentumot 
csatolják, a pályázat 
formai hiba miatt 
elutasításra kerül!

Aláírt, a pályázathoz tartozó DOH csatolása 
angol vagy magyar nyelven!



Annexes: Declaration of Honour HU
(jogi nyilatkozat letöltése magyarul)



Annexes

FIGYELEM!

Kiegészítő információkat 

kérünk a tervezett BIP-ekkel

kapcsolatban!



Kiegészítő excel:

FIGYELEM!

Kiegészítő információkat 

kérünk a tervezett BIP-ekkel

kapcsolatban!

BIP CÍME:
TÉMATERÜLET:
RÖVID LEÍRÁS:
TERVEZETT LÉTSZÁM:
A BIP TERVEZETT RÉSZTVEVŐI KÖRE:
TERVEZETT PARTNER 1:
TERVEZETT PARTNER 2:

• Tervezett normál és rövid mobilitások száma!

• BIP-ek:



Checklist



Űrlap megosztása



Beküldés

Csak akkor aktív a SUBMIT gomb, 
ha minden szakasz formailag helyesen van kitöltve.

Idejében el kell kezdeni a munkát, felmérni az intézményi 
igényeket (mobilitás, BIP-ek, ICM, EE), a helyes intézményi 

adatok kiválasztása után legenerálni és  aláíratni a jogi 
nyilatkozatot, a beküldést nem az utolsó napokra hagyni.

Beküldés előtt és után PDF generálása!

Ugyanazon intézmény nevében beküldött több beküldött 
pályázat közül az utolsó formailag megfelelő bíráljuk el 

(beadási határidő előtt beküldve, 
megfelelően kitöltött és aláírt jogi nyilatkozat).



Pályázati határidő:
2023. február 23. 

12:00

Projektek kezdete: 
2023. június 1.



Aktuális információk: Itiner

Az Itiner rendszere kivezetésre kerül 2023 elején, 
ezért kérjük, hogy

• nyújtsák be az esetleg beérkezett vis maior
kérelmeket decemberben

• az esélyegyenlőségi pályázatokat: hallgatók 
legkésőbb január 15-ig nyújtsák be, az 
intézmény legkésőbb január 20-ig továbbítsa

• töltsék ki a kérdőívet

: https:/forms.office.com/e/6GtBf8Hb0sA


Aktuális információk: 
időközi beszámolás
A 2021-es KA131 projektek esetében a második 
időközi beszámoló (IR2) benyújtási határideje 
2023. január 31.:

• Visszaajánlások!
• Kiegtám kérelmek!
• UKR jelzése – szerzmód
• BM-be manuális kódolás amíg nincs import

Pályázati felhívás

KA131

projekthossz

(hónap)

projekt megvalósítása időközi beszámoló (IR)

beadási határideje

záróbeszámoló (FR)

beadási határideje

2021 26 2021.09.01. – 2023.10.31.
2022.04.30.: IR1

2023.01.31.: IR2
2023.11.30.

2022 26 2022.06.01. – 2024.07.31.
2023.02.28.: IR1

2023.10.31.: IR2
2024.08.31.



Aktuális információk: SN és EESN

Következő intézményi SN határidő: 
2023. január 20.

• 2023. január 27-ig kérjük megküldeni a 
dokumentumokat

• Új dátumokat is meg fogunk hirdetni, illetve a 
felhívás szövegét is pontosítjuk az új 
időpontokhoz kapcsolódóan.



Aktuális információk: PCloud

A PCloud használatát befejezzük.
A beszámoló fájlt 
• e-mailben .7z vagy .rar tömörített 

csatolmányként küldjék
vagy 
• az intézménnyel megosztott 

sharepoint könyvtárat használják 
feltöltésre



Erasmus+ Programme Guide 2023

2023-as pályázati felhívás

Közös pályázati felület

TKA hírek & hírlevél:

http://www.tka.hu/hirek

https://tka.hu/hirlevel

Tudástár:

http://www.tka.hu/tudastar

erasmusplusz.hu
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https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2022_444_R_0007&qid=1669186801116
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc
http://www.tka.hu/hirek
https://tka.hu/hirlevel
http://www.tka.hu/tudastar
https://erasmusplusz.hu/


Maradjunk kapcsolatban!

erasmusplusz.hu

Erasmus+ ösztöndíj 
hallgatóknak

Erasmusplus_hu

https://www.facebook.com/erasmusplusz.tanarok/?ref=search
https://erasmusplusz.hu/
https://hu-hu.facebook.com/Erasmus.osztondij.hallgatoknak/
https://www.instagram.com/erasmusplus_hu


Köszönjük a figyelmet!


